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Vsem gasilskim društvom in GPO 

 Razpis za organizacijo gasilskega članskega tekmovanja GZ Žalec za leto 2015  

 Razpis za organizacijo gasilskega mladinskega tekmovanja GZ Žalec za leto 2015  

 Razpis za organizacijo ligaškega tekmovanja za članice in člane GZ Žalec 2015 

 Obvestilo za organizatorje meddruštvenih tekmovanj 
 
 

1. ČLANSKO TEKMOVANJE GZ ŽALEC 2015 
 
 

GZ Žalec razpisuje organizacijo tekmovanja GZ Žalec za članice in člane.  
 
Tekmovanje bo  v nedeljo, 13. septembra 2015.   
 
Tekmovalne discipline na članskem tekmovanju: 

 vaja z motorno brizgalno (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 112) 

 štafeta na 400 m z ovirami za članice in člane (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 163) 

 vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281) 
 
Organizator mora za tekmovanje zagotoviti primerno površino za izvedbo vaje z motorno 
brizgalno – 3 ali 4 tekmovalne proge in primerni površini za izvajanje štafetnega teka (2 
progi) in vaje razvrščanja (2 progi). 
Potrebno je zagotoviti primeren prostor za obračunsko komisijo s priključki za električno 
energijo. Organizator mora zagotoviti tudi prehrano za vse udeležence, stroške poravnajo 
tekmovalne enote. 
 
Kandidati za organizacijo članskega  tekmovanja GZ Žalec pošljite pisne prijave s kratkim  
opisom pogojev za tekmovanje na GZ Žalec najkasneje do 30. maja 2015. 
 
 

2. MLADINSKO TEKMOVANJE GZ ŽALEC 2015 
 

GZ Žalec razpisuje organizacijo mladinskega tekmovanja GZ Žalec.  
 
Tekmovanje bo v soboto, 26. septembra 2015, ali nedeljo, 27. septembra 2015.   
 
Tekmovalne discipline na mladinskem tekmovanju (Knjižica Pravila GŠTD): 

 vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35)  
 štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42)   
 vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)  
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 vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57)  
 štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83)   
 vaja razvrščanja (str. 281)  

 
Organizator mora za tekmovanje zagotoviti primerne površine za izvedbo vaj, za vajo z 
ovirami 2 progi, ostale discipline ena. 
Potrebno je zagotoviti primeren prostor za obračunsko komisijo s priključki za električno 
energijo. Organizator mora zagotoviti tudi prehrano za vse udeležence, stroške poravnajo 
tekmovalne enote. 
 
Kandidati za organizacijo mladinskega tekmovanja GZ Žalec pošljite pisne prijave s kratkim  
opisom pogojev za tekmovanje na GZ Žalec najkasneje do 30. maja 2015. 
 
 

3. LIGAŠKO TEKMOVANJE ZA ČLANICE IN ČLANE GZ ŽALEC 2015 
 

 
GZ Žalec razpisuje organizacijo 7. ligaškega tekmovanja GZ Žalec za članice in člane. 
V ligi bodo organizirana najmanj 4 in največ 7 tekmovanj, ki morajo biti zaključena 
najkasneje do 6. septembra 2015.  
 
Posamezno tekmovanje mora biti izvedeno po Pravilih gasilske službe, v skladu z opisom 
tekmovalnih disciplin (PRAVILA gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013) in po 
Pravilih ligaškega tekmovanja članic in članov GZ Žalec.  
 
Tekmovalne discipline: 
 vaja z motorno brizgalno  
 vaja razvrščanja  

 
Organizator pripravi oz. zagotovi: 

1. prostor za komisijo A in dva člana komisije (vsaj eden mora imeti najmanj čin 
gasilskega častnika) 

2. ocenjevalne komisije za posamezne tekmovalne discipline in obračunsko komisijo  – 
v sodelovanju s komisijo za tekmovanja GZ Žalec 

3. orodje in prostor za izvedbo posameznih tekmovalnih disciplin 
4. pokale za tri prvo uvrščene ekipe na tekmovanju 
5. otvoritev in zaključek tekmovanja s podelitvijo pokalov 
6. kurirsko službo 
7. sanitarne prostore 
8. nudenje prve pomoči 

Pokale in priznanja za tekmovalne enote iz celotnega ciklusa zagotovi GZ Žalec. 
 
Kandidati za organizacijo ligaškega tekmovanja pošljite  pisne prijave z opisom pogojev za 
tekmovanje in navedbo dveh možnih datumov izvedbe tekmovanja na GZ Žalec najkasneje 
do 1. maja 2015. 
 
Prednost pri izbiri organizatorjev za  ligaško tekmovanje bodo imela gasilska društva, ki so že 
uspešno organizirala ligaško tekmovanje in tudi vsakoletno organizirajo meddruštvena 
tekmovanja za članice in člane v vaji z MB. 
 
 



 

4. MEDDRUŠTVENA TEKMOVANJA V LETU 2015 
 

Pomembno obvestilo za vse organizatorje meddruštvenih tekmovanj: 
Organizatorji vseh meddruštvenih tekmovanj morajo po sklepu upravnega odbora GZ 
Žalec z dne 28.9.2011 na GZ Žalec vsaj teden pred tekmovanjem v potrditev poslati 
tehnični načrt tekmovanja. Vzorec načrta lahko dobite na GZ Žalec. 

 
Z gasilskimi pozdravi 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:            Predsednik GZ Žalec: 
    David KRK l.r.           Edvard KUGLER l.r. 
 
 
 
 
 
 


